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1. Hvad er WebReq – en kort beskrivelse 
 
 
Elektronisk rekvirering af laboratorieprøver 
WebReq er en online løsning, hvor du kan sende elektroniske laboratorierekvisitioner til alle typer laboratorier i 
Danmark. 

 
WebReq indeholder komplette analyseregistre fra alle tilmeldte biokemiske og mikrobiologiske laboratorier, herunder 
også supplerende information, spørgsmål og advarsler, som er relevant for den enkelte analyse, f.eks. 
”Graviditetsuge”, ”Udlandsophold” og advarsler som “Ikke indsendes før weekend” og “Patient skal møde fastende”.  

 
Derudover giver WebReq dig informationer om analysehåndtering. 

 
Du kan også selv oprette klinik eller patient- og eller brugerspecifikke profiler, f.eks. baseret på bestemte sygdomme 
og symptomer eller ofte anvendte kombinationer af både egne analyser og laboratorieanalyser.  

 
Du vælger profiler som er oprettet af det enkelte laboratorie ud fra lokale, regionale eller nationale anbefalinger. 

 
Prøvetagning kan foretages i klinikken eller du kan lægge din rekvisition på hotel, så patienten selv kan vælge, hvor 
og hvornår prøven tages. 

 
I WebReq har du også adgang til analysevejledninger, laboratorieinformation og laboratoriesvar på Sundhed.dk. 

 
Hvem kan bruge WebReq 
Alle læge- og speciallægepraksis’ har direkte adgang til WebReq via deres lægesystem. Privathospitaler, 
misbrugsklinikker, asylcentre, kaserner, infirmerier og lign. er enten tilkoblet WebReq via deres egen IT-løsning eller 
Web-adgang via NemID.  

 

Dine fordele 

• Letter lægens prøvetagning ved hjælp af oplysninger på etiketterne. 
• Minimerer risikoen for at tage fejlprøver i praksis ved hjælp af adviseringer i WebReq. 
• Funktionen Tilbagesvar minimerer UTH ved at overvåge svar på bestilte analyser samt giver lægen mulighed 

for at holde styr på, at patienten har fået sine prøvesvar. 
• Gem funktion til håndtering af ventende prøver samt sms/mail-advisering til patienten. 
• Automatisk genbestillingsfunktion (reiterering) med advisering til patienten. 
• Påmindelse om kontrol af klinikkens analyseapparater med WebQuality. 
• Hotel funktion, der lader patienten vælge prøvetagningstid og sted. 
• En større ressourcebevidsthed via priskategorier på analyser. 
• Begrænsning på bestilling af dyre analyser vha. historikfunktionen Seneste svar. 
• WebReq forbedres og videreudvikles løbende i tæt samarbejde med brugerne. 
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1.1 Hvad er Web-Patient – en kort beskrivelse 
 
Online indberetning af hjemmemålinger 
Web-Patient er et online system til sikker og fortrolig udveksling af oplysninger mellem patient og praktiserende læge 
om patientens helbred og helbredsoplysninger. Systemet er fuldt integreret med WebReq. 

 
Hvordan foregår det?  
Du kan bestille elektroniske hjemmemålingsskemaer til din patient i WebReq på samme måde, som du bestiller andre 
undersøgelser. Patienten modtager herefter automatisk sms og/eller e-mail om, at du har bedt om oplysninger, samt 
link til Web-Patient og vejledning. Patientens svar valideres og sendes direkte til dit lægesystem på samme måde som 
et almindeligt laboratoriesvar. Web-Patient kan med fordel anvendes til diagnosticering og løbende kontrol af 
patientens lidelse eller helbredstilstand. 

 
Fordele ved Web-Patient: 
Når du bruger Web-Patient, opnår du mange fordele og gevinster. Systemet sikrer at: 

• Du får hurtigt elektronisk svar direkte i lægesystemet. 
• Du minimerer risiko for utilsigtede hændelser (UTH). Du undgår forkert kodeanvendelse til laboratoriekortet, 

forkert indtastning i lægesystemet og beregningsfejl. 
• Du reducerer administrationstid i praksis. Du undgår print og opbevaring af fysiske skemaer, samt indtastning 

i lægesystemet. 
• Patienten får mulighed for selv at tage ansvaret og være aktiv ved indberetning af hjemmemålinger og 

besvarelse af spørgeskemaer. 
• Patienten er i hjemmet og logger på med NemID og indberetter hjemmemålinger og besvarer spørgeskemaer. 

Det giver patienten fleksibilitet og ro til at foretage indberetningerne. 
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2. Få adgang til WebReq 
2.1 Opstart lægepraksis – Hvordan? 
 
For at du kan få adgang til brugen af WebReq skal du kontakte en kontaktpersonen for WebReq i regionen. Hos 
kontaktpersonen kan du tilmelde klinikken til de områder, der tilbydes f.eks.: Klinisk biokemi, klinisk immunologi, 
klinisk mikrobiologi, patologi, laboratoriemedicin og Web-Patient. Flere regioner har en særlig kontaktperson med 
ansvar for WebReq. 

Det er også muligt at henvende sig direkte til laboratoriets praksiskonsulent, eller til regionens datakonsulent. En liste 
med kontaktpersoner kan ses på: 

www.smds.dk/hjaelp-til-webreq 

Kontakt lægesystemleverandøren for at få yderligere oplysninger om direkte adgang til WebReq. 

 

2.2 Manuel adgang til WebReq 
 
Hvis du ikke automatisk har adgang til WebReq fra et lægesystem, kan du bestille et Minikald ved at kontakte en 
WebReq kontaktpersonen i regionen. Et Minikald er en genvej til WebReq, hvor du kommer direkte til 
patientdatasiden, når du logger ind med nøglefil. 

 

 

 

2.3 Patientdata-siden 
 
Indtast patientens CPR-nummer. 

Klik Søg (bemærk felternes rammefarve): 

Grønne rammer = data er korrekte. 
Røde rammer = manglende eller ukorrekte data. 

❶ Man kan vælge mellem listevisning og skemavisning og tilgå WebReq. 
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2.4 Modulus 11 tjek 
 

❶ Det sidste ciffer i CPR-nummeret er et kontrolciffer (checkciffer), som beregnes ud fra de forudgående ni cifre  
(efter den såkaldte ”Modulus 11-metode”). WebReq understøtter de nye CPR-numre, som ikke overholder 
”Modulus 11-tjekket”. Er det ikke tilfældet skal brugeren besvare, om der er tale om et rigtigt CPR-nummer. 

 

 

Nej  

 

Ja 

 
  

Et (e) vises efter patientens CPR-nummer - en oplysning om at det er et erstatnings-CPR-nummer. 

 

 Et (n) vises efter patientens CPR-nummer - en oplysning om at det er et validt CPR-nummer. 
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3. Gennemgang af basis oplysninger  
3.1 Besked fra WebReq eller det lokale laboratorie  
Der kan vises 2 typer beskeder i WebReq, som kan udgives fra WebReq eller det lokale laboratorie (en rød og en 
grøn). 
Der tjekkes på login initialer, hvilket betyder at alle i klinikken får beskeden. 

Ved at vise beskeder på denne måde giver det mulighed for at skrive beskeder til én enkelt læge, til udvalgte læger 
eller til alle.  

❶ Høj prioritet (rød) 

Beskeden vises indtil brugeren har klikket på linket. Denne besked kan indeholde tekst og evt. et link til  
yderligere informationer. Når du klikker på linket, fremkommer en dialogboks, hvor du har mulighed at vælge: 

• Læs senere 
• Læs 
• Udskriv 

 
 

 

 

 
❷ Almindelig prioritet (grøn) 

Beskeden vises i 15 sekunder, hvorefter den skjules under resten af sessionen. Hvis ikke du foretager dig noget i  
forhold til denne besked, så vises den igen næste gang WebReq åbnes. Beskeden kan indeholde tekst og evt. et 
link til yderligere informationer. Når du klikker på linket, fremkommer en dialogboks, hvor du har mulighed at 
vælge:  

• Læs senere 
• Læs 
• Udskriv 
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3.2 Stamoplysninger 
Øverst på siden vises informationer om praksis- og brugerens initialer. 

❶ Ved klik på ikonet med den gule bog, fremkommer en dialogboks, hvor klinikkens stamdata vises. 
Hovedparten af felter kan praksis tilgå. Skal ydernummer eller lokationsnummer ændres, så skal du kontakte 
WebReq-konsulenten i regionen eller WebReq support. 

❷ Her vises patientens navn og CPR-nummer. Ved et validt CPR-nummer ses et (n) efter patientens data. 
Ved et erstatnings-CPR-nummer ses et (e) efter patientens data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I oversigten vises:  

• Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og e-mail. Klinikinformationer, der kan ændres af klinikken. 
• ”Benyt laboratoriemedicin” er et ”til eller fravælg” af automatisk login uanset hvilket speciale, der vælges i 

lægesystemet. 
• ”Ydernummer” – ønskes ændring af data kontaktes WebReq konsulenten.  
• ”Lokationsnummer” – ønskes ændring af data kontaktes WebReq konsulenten. 
• ”Del gemte rekvisitioner med” – Her indsættes ydernummer på den, de gemte rekvisitioner skal deles med. 
• ”Del egne profiler med” – Her indsættes ydernummer og profiler kan ses i drop-down-liste ved Klinik profiler. 
• ”Databehandleraftaler” - ved klik på Se aftale vises databehandleraftalen. 
• ”Klinikadministratorer” – Her vises den eller de klinikadministratorer, som er i klinikken. 
• ”Print venstre margin” – indstilling af venstre margin 
• “Print top margin” – indstilling af top margin 
• “Aftale med patient (Tilbagesvar)” – Sættes som default for hele klinikken, men for den enkelte rekvisition 

sættes den til benyt Rekvisitionsoplysninger. 
• ”Web-Patient overvågning (Tilbagesvar)” – Sættes som default for hele klinikken, men for den enkelte 

rekvisition sættes den til benyt Rekvisitionsoplysninger. 
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3.3 De sidste 4 ugers rekvisitioner 

❶ De sidste 4 uger. Her vises en side med alle afsendte rekvisitioner for de sidste 4 uger fra den aktuelle 
praksis. Gælder både for mikrobiologi, patologi, klinisk biokemi og laboratoriemedicin. 

 

På oversigten vises: Rekvisitionsnummer, Ønsket prøvetid, Patient, Laboratorie, Initialer, Type, Speciale, Rekvirent og 
Itereret 
Føres musen hen over den ønskede rekvisition er det muligt at se: 

• De bestilte analyser 
• Original rekvirent 
• Rekvisitionskommentar 
• Information til prøvetager 
• Oplysninger til mobillaboratoriet 
• Oplysninger om rekvisitionens status 
• Kopisvarmodtager 
• Analyseprioritet 
• Bestilt adviser med oplysninger om, hvornår denne sendes til mobilnummer og/eller e-mailadresse. 

❷ Genudskrift af rekvisitionen. Vær opmærksom på at det er en genudskrift og derfor IKKE kan indsendes 
til laboratoriet som en ny bestilling. Funktionen må kun bruges, hvis der har været problemer med 
udskriften eller ved en fejlsøgning. Rekvisitioner, der er mere end 36 timer kan IKKE genudskrives. 
 

❸ Slet rekvisitionen. Rekvisitioner, der er oprettet for mere end en time side, kan ikke markeres som 
slettet. 

Rekvisitionen markeres med et rødt kryds.  

 
Bemærk at bestillingen kun er markeret som slettet i WebReq: Ønsker du at den skal slettes på laboratoriet, skal du 
kontakte laboratoriet. 
Føres musen over den slettede rekvisition er det muligt at se: 

• Dato og klokkeslæt for slette markering 
• Ydernummer 
• Initialer  
• De bestilte analyser 

❹ Genbestil rekvisitionen, der ønskes indlæst. Denne rekvisition kan genbruges eller blot vises. Ved valg af 
Udfør, tildeles rekvisitionen et nyt rekvisitionsnummer og et nyt prøvetagningstidspunkt. 
 

❺ Ret rekvisitionen. Vær opmærksom på at det kun er rekvisitioner, der er markeret med en grøn bjælke, der 
kan rettes. Der kan tilføjes eller fjernes analyser fra rekvisitionen. 

Funktionerne: Skift af laboratorium, hotel, gem & reitereringer er ikke aktive, når en rekvisition rettes. Hvis 
rekvisitionen bliver afsendt imens du er ved at rette, så får du en advarsel om, at rekvisitionen IKKE kan rettes. 

Når en rekvisition er rettet, bliver den oprindelige rekvisition markeret med    hvilket betyder at rekvisitionen er 
blevet låst af systemet. 

Rekvisitioner til klinisk mikrobiologi og til klinisk patologi får du, når du klikker på "Udfør" en advarsel om at ALLE 
prøverør skal mærkes med nye barkodeetiketter fra prøvetagningsblanketten. 
 

❻ Tilbage for at komme tilbage til rekvisitionen. Bemærk at browserens Tilbage pil ikke kan benyttes i WebReq. 
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3.4 Alle gemte 
Vælges menupunktet Alle Gemte vises en side med alle gemte rekvisitioner fra den aktuelle praksis. Gemte 
rekvisitioner gemmes i WebReq i 180 dage fra prøvetagningstiden.  

 

 

Svar på promptspørgsmål gemmes og skal godkendes i Oplysninger, når rekvisitionen hentes. 

På oversigten vises: Ønsket prøvetid, Patient, Laboratorie, Oprindelig rekvirent, Speciale og Itereret. 

Ved at føre musen hen over den ønskede rekvisition er det muligt at se: 

• Bestillingstid 
• Indikation 
• Kliniske oplysninger 
• De bestilte analyser 
• Bestilt adviser med oplysninger om, hvornår denne sendes til mobilnummer og/eller e-mailadresse. 

 

❶ Kladde– PTB kan udskrives og kan evt. gives til patienten som en huskeseddel. 
 

❷ Tilføj Advis til patienten efter rekvisitionen er gemt. 
 

❸ Kopier rekvisitionen. 
 

❹ Slet rekvisitionen. 
 

❺ Indlæs rekvisitionen. 
 

❻ Tilbage for at komme tilbage til rekvisitionen. 
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3.5  Web-Patient Arkiv 
 

❶ Vælg menupunktet: Web-Patient Arkiv.  

 
 

Her vises en side med den aktuelle patients historik for hjemmemålingsskemaer:  

Patient, Skemanavn, oprettet d., Oprettet af, Gyldighedsperiode, Senest ændret og Status. 
 

❷ Udvælg og klik på Skemanavn. En oversigt med de aktuelle målinger, som patienten har foretaget i 
nuværende forløb vises. 

 

 

Efterlades CPR-nr. feltet blankt vises en oversigt med alle bestilte hjemmemålinger fra den aktuelle praksis 

 

3.5.1 Sletning af skema 
 

❸ Udvælg og klik på Skemanavn.  
Vælg herefter Slet skema. 

 

  

Ønskes yderligere information om brugen af Web-Patient kan disse hentes på: 

https://smds.dk/hjaelp-til-web-patient/  
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3.6 Sendte rekvisitioner 
 

❶ Vælg menupunktet Sendte og der vises en side med patienthistorik for afsendte rekvisitioner på den aktuelle 
patient. Kun rekvisitioner fra den pågældende praksis vises. Sendte rekvisitioner gemmes i WebReq i 80 dage 
fra bestillingsdatoen. 

 

 

 

Rekvisitionsnummer, Ønsket prøvetid, Patient, Laboratorie, Initialer, Type, Speciale, Rekvirent og Itereret 
Føres musen hen over den ønskede rekvisition er det muligt at se: 

• De bestilte analyser 
• Original rekvirent 
• Rekvisitionskommentar 
• Information til prøvetager 
• Oplysninger til mobillaboratoriet 
• Oplysninger om rekvisitionens status 
• Kopisvarmodtager 
• Analyseprioritet 
• Bestilt adviser med oplysninger om, hvornår denne sendes til mobilnummer og/eller e-mailadresse. 

 

❷ Genudskrift af rekvisitionen. Vær opmærksom på at det er en genudskrift og derfor IKKE kan indsendes 
til laboratoriet som en ny bestilling. Funktionen må kun bruges, hvis der har været problemer med 
udskriften eller ved en fejlsøgning. Rekvisitioner, der er mere end en 36 timer kan IKKE genudskrives. 

❸ Slet rekvisitionen. Rekvisitioner, der er oprettet for mere end en time side, kan ikke markeres som slettet. 
Rekvisitionen markeres med et rødt kryds.  

Bemærk: at bestillingen kun er markeret som slettet i WebReq. Ønsker du den skal slettes på laboratoriet, skal 
laboratoriet kontaktes. Føres musen hen over den slettede rekvisition en det muligt at se: 

• Dato og klokkeslæt for slette markering 
• Ydernummer 
• Initialer  
• De bestilte analyser 

❹ Genbestil rekvisitionen, der ønskes indlæst. Denne rekvisition kan genbruges eller blot vises. Ved valg af 
Udfør, tildeles rekvisitionen et nyt rekvisitionsnummer og et nyt prøvetagningstidspunkt. 
 

❺ Ret rekvisitionen. Vær opmærksom på at det kun er rekvisitioner, der er markeret med en grøn bjælke, der 
kan rettes. Der kan tilføjes eller fjernes analyser fra rekvisitionen. 

 
Funktionerne: skift af laboratorium, hotel, gem & reitereringer er ikke aktive, når en rekvisition rettes. Hvis 
rekvisitionen bliver afsendt imens du er ved at rette, så får du en advarsel om, at rekvisitionen IKKE kan rettes.  

Når en rekvisition er rettet, bliver den oprindelige rekvisition markeret med    hvilket betyder at rekvisitionen er 
blevet låst af systemet. 
 
Ved rekvisitioner til klinisk mikrobiologi og til klinisk patologi får du ved klik på "Udfør" en advarsel om, at ALLE 
prøverør skal mærkes med nye barkodeetiketter fra prøvetagningsblanketten. 

❻ Vælg Tilbage for at komme tilbage til rekvisitionen  
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3.7 Gemte  
 

❶ Vælg menupunktet: Gemte. Her vises en side med den aktuelle patients gemte rekvisitioner. 
Tallet i parentesen viser antallet af gemte rekvisitioner. Når ønsket prøvetid er overskredet med 30 dage, 
ændres farven på teksten i parentesen til rød. Gemte rekvisitioner gemmes i WebReq i 180 dage fra 
prøvetagningstiden.  

 

 

 

Svar på promptspørgsmål gemmes og skal godkendes i Oplysninger, når rekvisitionen hentes. 

På oversigten vises: 

 
Ønsket prøvetid, Patient, Laboratorie, Oprindelig rekvirent, Speciale og Itereret. 

 
Føres musen hen over den ønskede rekvisition er det muligt at se: 

• Bestillingstid 
• Indikation 
• Kliniske oplysninger 
• De bestilte analyser 
• Bestilt adviser med oplysninger om, hvornår denne sendes til mobilnummer og/eller e-mailadresse. 

 

❷ Kladde– PTB kan udskrives og kan evt. gives til patienten som en huskeseddel. 
 

❸ Tilføj Advis til patienten efter rekvisitionen er gemt. 
 

❹ Kopier rekvisitionen. 
 

❺ Slet rekvisitionen. 
 

❻ Indlæs rekvisitionen. 
 

❼ Tilbage for at komme tilbage til rekvisitionen. 
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3.8 Gem funktionen 
Skal patienten have taget prøverne på et senere tidspunkt eller have dem taget af andet personale i klinikken, så kan 
Gem funktionen anvendes. Gemte rekvisitioner gemmes i WebReq i 200 dage fra prøvetagningstiden. 

Når analyserne er valgt på sædvanlig måde, så:  

❶ Vælg Gem, rekvisitionen gemmes på patientens CPR- nummer og kan hentes, når patienten skal have taget 
prøverne på et senere tidspunkt.  

 

Bemærk: Gemte rekvisitioner er KUN aktive i din klinik. 

Når den gemte rekvisition skal bruges, hentes den frem og prøverne kan tages. Kun klinikkens personale har adgang 
til de gemte rekvisitioner (i modsætning til rekvisitioner, som er gemt på hotel. Disse rekvisitioner kan ses og bruges af 
alle med adgang til WebReq).  

Har en rekvisition været Gemt vil der på prøvetagningsblanketten være angivet: 

Initialer på den, der har rekvireret og gemt rekvisitionen og Initialer på den, der har fremtaget den gemte rekvisition og 
udført prøvetagningen  

 
Herunder beskrives de forskellige funktioner der findes under ”Gemte” 

         

❶ Hent gemt rekvisition  

Vælg menupunktet: Gemte og der vises en side med den aktuelle patients gemte rekvisitioner.  
Udvælg den rekvisition, der skal indlæses og vælg Indlæs, rekvisitionen indlæses og rekvisitionen færdiggøres.  

❶ Rediger gemt rekvisition 

Udvælg den rekvisition, der skal redigeres og vælg Indlæs. Nu kan rekvisitionen redigeres og gemmes på ny. En 
dialogboks fremkommer, hvor brugere skal beslutte, om den indlæste gemte rekvisition skal erstattes eller der 
skal oprettes en ny gemt rekvisition på patienten. 

❷ Kopier gemt rekvisition 

Udvælg den rekvisition der skal kopieres og vælg Kopier. Når denne funktion benyttes, vil der stadig gemmes en 
kopi af den oprindelige rekvisition, dog vil rekvisitionen stemples med dagsdato som prøvetagningstid. 

❸ Slet 

Udvælg den rekvisition der skal slette og vælg Slet 

❹ Tilføj advis 
Udvælg den rekvisition, hvor der skal tilføjes en advisering og vælg Advis 
 

❺ Udskriv Kladde 
Vælg den rekvisition, som ønskes udskrevet og vælg Kladde. Bemærk: udskrives uden brugbare etiketter. 
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3.9 Hotel funktionen 
 
Funktionen Hotel er beregnet til at gemme rekvisitioner, hvor prøvetagningen foretages i en anden klinik eller på et 
andet prøvetagningssted. Bemærk venligst, at det kun er klinisk biokemiske analyser, som kan ligges på hotel. 

Bemærk at de kliniske oplysninger på rekvisitionen gemmes, - det samme gør eventuelle svar på promptspørgsmål. 
Antal af hotelrekvisitioner vises i parentesen. Ved overskridelse af ønsket prøvetid med 30 dage, ændres farven på 
teksten i parentesen til rød. Hotelrekvisitioner gemmes i WebReq i 180 dage fra prøvetagningstiden. 

 

 
 

❶ Vælg Hotel og er der ikke er valgt en prøvetagningstid åbnes kalenderen. Her vælges en dato i kalenderen 
hvorefter dialogboksen lukkes og bestillingen færdiggøres. 
  

❷ Det også muligt at vælge dato med et fast tidsinterval. Herefter vælges Hotel for at færdiggøre 
bestillingen. Ved fortryd klik Luk 

 

Rekvisitionen gemmes på patientens CPR-nummer i WebReq. 

Når patienten møder op hos egen læge for at få taget prøverne, skal egen læge indlæse den pågældende bestilling 
fra hotellet.  
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3.10. Hente hotelrekvisition 
 
Vælg menupunktet: Hotel og der vises en side med den aktuelle patients hotelrekvisitioner.  
 

 Rekvisition er slettet, og kan ikke indlæses 

 Rekvisitionen er låst og kan IKKE hentes af praksis. Den kan kun hentes af et sygehusambulatorium. 

Udvælg den rekvisition, der skal indlæses og vælg: Indlæs 

     

 

     

 

 

Før færdiggørelse af bestillingen er mulig, skal gemte promptsvar godkendes eller evt. redigeres, hvis svaret er et 
andet på det tidspunkt, hvor rekvisitionen færdiggøres.   

Når en rekvisition indlæses og færdiggøres, bliver den automatisk fjernet fra hotellet. Klinikken som indlæser og 
sender rekvisitionen til laboratoriet, har mulighed for at fra eller tilvælge om de vil modtage et kopisvar.  
 

Analyser, der ikke automatisk overføres: 

Analyser som ikke overføres automatisk, bliver opstillet på en liste. Det kan være analyser som ikke tilbydes af det 
laboratorium du er tilknyttet eller at laboratoriet benytter en anden NPUkode til den pågældende analyse.  

Thyreoideaudredning;P kunne ikke flyttes, eller er blevet nedlagt - Søg Slet Behold   

 
Analyser, der ikke automatisk overføres: 

❶ Søg - Der søges på analysens fire første bogstaver og på analysens kortnavn, analyserne kan nu tilføjes 
manuelt, farven på Søg ændres fra blå til sort ved klik. 

❷ Slet – Kan analysen ikke erstattes, skal denne slettes. 

❸ Behold – Analysen beholdes, vær opmærksom på at det er til det laboratorium hvor rekvisitionen er bestilt 
hos.  

Rødt udråbstegn:  
Er der et rødt udråbstegn udfor analysen betyder det, at analysen ikke kan tages i praksis.  

 
 

Når alle analyser er fundet vælges: 

❹ Udfør den færdige rekvisition sendes til laboratoriet. Rekvisitionen bliver samtidig fjernet fra hotellet. På 
PTB’en er originalrekvirenten angivet. 

 

https://www.webreq.dk/chemistry
https://www.webreq.dk/chemistry
https://www.webreq.dk/chemistry
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Herunder beskrives de forskellige funktioner der findes under ”Hotel” 

 

 

❶ Indlæs hotel rekvisition  

Udvælg den rekvisition, der skal indlæses og vælg Indlæs, rekvisitionen indlæses og rekvisitionen færdiggøres. 
Hvis man normalt bruger skemavisning, skiftes der automatisk til listevisning ved indlæsning af rekvisitioner fra 
hotellet. 
 

❶ Rediger hotel rekvisition 

Redigere rekvisitionen og gem på ny. En dialogboks fremkommer, hvor du skal beslutte om den indlæste 
rekvisition skal overskrives med de nye ændringer eller der skal oprettes en ny rekvisition. 

 

 

 

❶ Slet 

Udvælg den rekvisition der skal slette og vælg Slet. Rekvisitioner som er lagt på hotel af en anden rekvirent kun 
kan slettes af originalrekvirenten. 

 

 

 

 

❸ Tilføj advis: Udvælg den rekvisition, hvor der skal tilføjes en advisering og vælg Advis 
 

❹ Udskriv kladde: Vælg den rekvisition, som ønskes udskrevet og vælg Kladde. Bemærk: udskrives 
uden brugbare etiketter. 
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3.10.1 Tilføj analyser til hentet hotelrekvisition 
 
Når du tilføjer nye analyser til en indlæst hotelrekvisition, fremkommer en dialogboks, hvor du skal beslutte om: 

 
De tilføjede analyser skal tilføjes eksisterende rekvisition 

• Dette medfører, at hotelrekvirenten også bliver originalrekvirent på de tilføjede analyser 

De tilføjede analyser oprettes på ny rekvisition 

• Prøvetageren bliver originalrekvirent på de tilføjede analyser 
• Hotelrekvirenten får IKKE kopisvar på de tilføjede analyser 

Vælges ny rekvisition vil de tilføjede analyser udskrives på en separat PrøveTagningsBlanket (PTB). 
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3.10.2 Kopisvar til prøvetager ved hotel rekvisition 
 

❶ Hvis prøvetager ønsker et kopisvar, når rekvisitionen er indlæst fra hotellet, så klikkes der på oplysninger.  

 

 

I WebReq er default sat til Nej (= kopisvar ønskes ikke) i feltet Kopisvar til prøvetager. 

Ønsker prøvetageren et kopisvar skal der vælges Ja. 

Ønskes et kopisvar som standard, sættes et flueben i feltet Gem som standard. 

 

  

Vil du på et senere tidspunkt gerne frasige dig et kopisvar på en enkelt rekvisition, så vælges Nej i Kopisvar til 
prøvetager og standardindstillingerne ændres ikke. 
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3.11 Send en e-mail til SMDS’s Support 
 

❶ Ved at klikke på ikonet Ønsker til WebReq får du mulighed for at sende en mail til WebReq support.  

 

 

Mailen vil som regel blive besvaret indenfor 1-2 dage.  

 

I drop-down listen Type kan du vælge om din e-mail til Support skal være: 

• en indberetning af forbedringsønske 
• en forespørgsel 
• indberetning af fejl  

 

Klinikkens e-mailadresse er automatisk udfyldt, hvis denne er kendt af WebReq. 
For at sikre at e-mailadressen er korrekt, skal du bekræfte denne, ved at sætte et flueben i feltet Bekræft E-
mailadresse. Vedhæftning af filer er muligt. 

 

 

 

Bemærk: det er IKKE tilladt at beskeden indeholder CPR-numre. 
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4. Gennemgang af basis lister 
4.1 Drop-down liste – Laboratorium 
 

❶ Når WebReq åbnes er det brugerens foretrukne laboratorium, der er valgt fra listen med de laboratorier, som 
er tilmeldt WebReq. Du har mulighed for at skifte laboratorium. Ved laboratorieskift bliver analyserepertoiret 
fra det pågældende laboratorium automatisk indlæst.  

  

Når musen føres hen over laboratorienavnet, vises laboratoriets navn, adresse og telefonnummer.  

 

4.2 Dialogboks – Skift laboratorium 
Ved skift af laboratorium vises følgende dialogboks, hvis der er valgt analyser på den igangværende rekvisition. 

 

 

• Annuller: Annuller skift af laboratorium. 
• Nulstil: Nulstiller den igangværende rekvisition. 
• Flyt mulige: Flytter de analyser, som findes på det valgte laboratorium. På skærmen vises en liste med de 

analyser, som ikke kunne flyttes.  
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4.3 Ikoner tilknyttet laboratoriet     
 

               

❶ Er der en nyhed fra det valgte laboratorium, blinker nyhedslinket med rød skrift. 
Ved at klikke på Hent nyheder fra laboratoriet åbnes nyhedssiden. 
Når nyhedslinket har været åbnet, forsvinder den røde farve.  
 

❷ Link til laboratoriets generelle hjemmeside. 
Ved laboratorieskift, skiftes automatisk til det valgte laboratoriums hjemmeside. 

❸ Du kan benytte funktion LABORATORIE EMAIL til at sende en e-mail til laboratoriet. 
Det er valgfrit for laboratoriet, om de vil benytte denne mulighed. Vælges det ikke at benytte denne 
mulighed vil ikonet være skjult. 

Klinikkens e-mailadresse er automatisk udfyldt, hvis denne er kendt af WebReq. 
For at sikre at e-mailadressen er korrekt, skal du bekræfte denne, ved at sætte et flueben i feltet Bekræft E-
mailadresse. Vedhæftning af filer er muligt. 

 
Bemærk: det er IKKE tilladt at beskeden indeholder CPR-numre. 
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4.5 WebQuality reminder 
 

❶ Når dette ikon dukker op på skærmen, er det tid til at sende nye kvalitetsanalyser ind til laboratoriet. 

 

 

4.6 Drop-down liste – Klinik profiler / Laboratorie profiler  
  

❶ Klinik profiler: En liste med brugerens egne oprettede profiler i laboratoriemedicin klinisk biokemi 
og i laboratoriemedicin.  

Oprettede patientprofiler vises øverst i listen. I parentesen efter profilnavn er anført, hvilket speciale 
og til hvilket laboratorium profilen tilhører. 

❷ Laboratorieprofiler: En liste med profiler, som klinisk biokemi og klinisk mikrobiologi anbefaler. 
Listen fra klinisk biokemi kan indeholde profiler, som er anbefalet af Dansk Selskab for Almen Medicin 
(DSAM). Det er dog frivilligt om laboratoriet vil medtage disse. 

 

4.7 Prøvetagningstid 
 

❶ Ved Klik åbnes kalenderen, som bruges ved fremdatering af en bestilling. Når overvågning af parakliniske 
undersøgelser (tilbagesvar) i lægepraksis benyttes er det vigtigt at vælge en dato. 

Ved åbning af kalenderen vises som standard tre måneder og i kalenderen vises helligdage med RØD skrift. 
Der kan vælges faste intervaller 

  

HUSK feltet med klokkeslæt IKKE må nulstilles. Der skal altid vælges et klokkeslæt. Når en bestilling fremdateres, 
sættes klokkeslættet til kl. 08.00. 
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4.9 Drop-down liste – Rekvisitionstype 
 
Rekvisitionstype er brugerens foretrukne rekvisitionstype - dvs. foretrukne måde for indsendelse. 
Ønskes en anden rekvisitionstype vælges denne fra listen. 

              

 

❶ Prøve indsendes: Klinikken bestiller analysen/analyserne, klinikken tager prøverne. 
 

❷ Prøven afleveres af patienten: Klinikken bestiller analysen/analyserne. PTB’en (PrøveTagningsBlanket) 
udskrives, til brug af patienten, for at kunne mærke prøvematerialet med en stregkodeetikette inden materialet 
afleveres på laboratoriet. 
 

❸ Prøve tages på laboratorium: Klinikken bestiller analysen/analyserne, hvorefter patienten går til et bestemt 
prøvetagningssted for at få taget prøverne. 

Bemærk: mange laboratorier har ændret denne funktion. I stedet fungerer denne som ved brug af hotel-
funktionen. 
 

❹ Prøve taget af mobillaboratorium: Lægen bestiller analysen/analyserne. Det mobile laboratorie kører ud til 
patienten og tager prøverne i hjemmet. 
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5. Gennemgang af ikoner  
 
5.1 Link til laboratoriets analysevejledning 
 

Laboratoriets analysevejledning: Laboratorierne har mulighed for at indsætte et link i WebReq til deres 
analysevejledning, hvor informationer om de enkelte analyser er samlet.  

Lægehåndbogen er et elektronisk opslagsværk. Dette ejes af Danske Regioner og de 5 Regioner. 
 
Kommentar/Håndteringsikon: Ved at føre musen over ikonet for håndtering, vises oplysninger som 
laboratoriet har sat på den pågældende analyse. Håndteringsoplysningerne udskrives på PTB’en 
 
Rødt udråbstegn: Analyser som er markeret med et rødt udråbstegn kan ikke tages i praksis, patienten skal 
møde på laboratoriet for at få prøven taget. Når en analyse som er markeret med et rødt udråbstegn 
udskrives, vil etiketterne på PTB’en være uden barkodeetiketter. 

Grønt udråbstegn: Analyser som er markeret med et grønt udråbstegn angiver, at der er specielle 
forholdsregler ved denne analyse. 

Favorit analyse: En analyse, som er markeret med en gul stjerne, er en favorit analyse. Denne vises altid 
øverst i Listevisning, så de er hurtige og neme at vælges. Klinikken udvælger selv sine favoritter. Ved at klikke 
på den grå stjerne ved analysen kan du udvælge dine favoritter, klikkes den gule farve væk er analysen ikke 
en favorit længere.  
Bemærk: Ved oprettelse af favoritter i Klinisk mikrobiologi kan undersøgelsen vælges i funktionen Vælg 
andre analyser (orange bjælke) eller analysen kan søges som vanligt og derefter vælges som favorit. 

Cirkel farver: Alle bestilte analyser er markeret med en farvet cirkel, der findes fire forskellige farver en grøn, 
en rød, en gul og en grå farve.  
Den røde og den gule cirkel fremkommer, når laboratoriet knytter et eller flere spørgsmål på en analyse. Når 
laboratoriet knytter et promptspørgsmål på analysen, vælges om spørgsmålet skal besvares eller om 
spørgsmålet kan besvares.  

Farvernes betydning: 

Grøn cirkel - viser der er valgt analyse UDEN spørgsmål 

Rød cirkel - viser der er spørgsmål, der SKAL besvares 
 
Gul cirkel - viser der er spørgsmål, der KAN besvares 

Grå cirkel - viser der er valgt lægens egen analyse 

 

De forskellige typer af prompter: 

Spørgsmål: 
Svar ja/nej 
Svar tal 

Svar tekst  

Svar ja med tekst/nej  

Svar dato, kort / langt format  

Vælg fra liste med elementer – et link til en vejledning.  
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5.7 Funktionen oplysninger  
 

❶ Oplysninger i funktionsbjælken vises en dialogboks til besvarelse af eventuelle tilknyttede 
spørgsmål, rekvisitionskommentar, informationer til prøvetager og meget mere. 
 

❷ Ved at føre musen hen over spørgsmålet vises analysenavnet på analysen, som spørgsmålet er knyttet til. 
Når spørgsmålet er besvaret, bliver rammen om svaret grønt. Dialogboksen kan ikke godkendes før alle røde 
spørgsmål er besvaret. Gule spørgsmål kan besvares. 
 

❸ Tekst skrevet med blåt indikerer, at der er knyttet et link til en vejledning. 

  

Flere muligheder i funktionen: 
 

• Prøvetagningstid: Kalender funktion. 
 

• Kopisvarmodtager: Fra en liste kan vælges kopisvar. Hvis laboratoriet forud har valgte sygehusafdelinger 
som default, så kan der vælges Kopi til egen læge eller Anden. 
Vælges kopisvar til egen læge: Hentes informationer om patientens egen læge automatisk. 
 

• Angiv: Kommentar til hele rekvisitionen, information til prøvetager, betaler og samtykke om videregivelse af 
svar. 
Bemærk at det kan have negative konsekvenser for borgerens videre behandlingsforløb, såfremt der er 
manglende samtykke.  
 

• Rekvirent initialer: Kan ændre initialer på prøvesvaret fra laboratoriet. I WebReq vises initialer på den 
person, som åbner WebReq. Disse initialer bliver sendt med prøvesvaret tilbage fra laboratoriet. Nu kan 
laborant/sygeplejerske i feltet indsætte initialerne på den i klinikken, der skal modtage prøvesvaret. 
 

• Overvågning på den enkelte rekvisition: Der kan vælges overvågning af rekvisition, overvågning ved 
manglende svar til patient, max. antal dage inden svar til patient og aftale med patient. 
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5.7.1 Søgning af kopisvarmodtager  
 

❶ Vælges Anden fra listen med kopisvarmodtagere åbnes en dialogboks, hvor det er muligt at angive en 
kopisvarmodtager i fritekst. 
Felterne Kopisvar til ydernummer/SKS og Kopisvar til navn udfyldes med en ønsket kopisvarmodtager. 
Oplysningerne sendes med rekvisitionen ind til laboratoriet.   
 
Samme felter kan benyttes til at foretage en søgning efter en kopisvarmodtager i WebReq’s register med 
ydere. 

❷ I feltet Kopisvar til ydernummer/SKS kan indsætte en søgetekst. Klik Søg og en søgning i WebReq’s 
register foretages. Resultatet af søgningen vises i listen og den ønskede yder kan udvælges. 

❸ I feltet Kopisvar til navn kan indsætte en søgetekst. Klik Søg og en søgning i WebReq’s register foretages. 
Resultatet af søgningen vises i listen og den ønskede yder kan udvælges. 

            
 

5.8 Advis reminder til patienten 
 

❶ Vælg Advis i funktionsbjælken. Nu vises dialogboksen til advisering af patienten. Du kan vælge at sende 
besked enten som sms, e-mail eller begge dele, når bestillingen lægges på hotel eller gemmes. 

❷ I feltet Send advis til patienten - denne vælges, når der skal sendes besked til patienten. 
❸ I feltet Advisér antal dage før prøvetagning - her indsættes antal dage før prøvetagningen. 
❹ I feltet Bemærkning (max 80 tegn) - her kan indtastes en besked til patienten, som klinikken ønsker. 
❺ I feltet Send kun bemærkning – vælges denne sendes klinikkens besked. Fjernes fluebenet sendes 

WebReq´s standard besked også med. 
❻ I Vælg eventuelle senest benyttet bemærkning – Klinikkens seneste 5 beskeder er gemt og kan vælges. 
❼ I feltet Tekst der sendes (kan ikke rettes) - her vises beskeden som sendes til patienten. 
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5.9 Priser / priskategori på analyser    
 

❶ Laboratorierne har mulighed for at prissætte deres analyser enten med en pris eller med en priskategori. Ved 
at føre musen over ikonet for pris vises hvilken priskategorien og en pris, hvis analysen altså er prissat. 

De 5 priskategorier:  
A - Lyseblå 
B - Mørkeblå 
C - Grøn 
D - Gul 
E - Rød 

A er billigst - E er dyrest 
 
 

 

 

 

Oversigt over den samlede pris 

❷ Klik Pris i funktionsbjælken. Der vises nu en dialogboks med en oversigt over den samlede pris på de bestilte 
analyser. Denne funktion kan de enkelte laboratorier til- eller fravælge. 
Hvis ikonet ikke findes på din skærm, har laboratoriet fravalgt denne funktion. På PTB’en vil den samlede pris 
være opført. 

   

 

5.10 Farvernes betydning ved ”Udfør” 
 
 Rød Rød viser, at der er promptspørgsmål, der SKAL besvares. 

Klik på udfør eller vælg oplysninger for besvarelse.  
 

Gul viser, at der er promptspørgsmål, der KAN besvares. 
Klik på udfør eller vælg oplysninger for besvarelse. 

 

Grøn viser, at alt er OK klik på udfør for at færdiggøre bestillingen. 
 

Viser at der ikke er bestilt analyser. 
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6. Gennemgang af Laboratoriesvarportalen  
 
6.1 Laboratoriesvarportalen 
 

❶ Vælg Laboratoriesvarportalen i funktionsbjælken. 

        

På laboratoriesvarportalen ses svar fra alle de klinisk biokemiske afdelinger, klinisk mikrobiologiske afdelinger, kliniske 
patologiafdelinger. Der vil blive vist svar fra blodbankerne i takt med, at de får dette implementeret i deres 
laboratoriesystemer. 
 
Klinisk kemianalyserne vises i de samme standardgrupper som i WebReq.  
Analyserne i gruppen er sorteret alfabetisk efter analysenavnet.  
Alle analysenavne er de officielle IUPAC / NPU kortnavne og tilhørende lange navne.  
Ved at føre musen hen over analysenavnet, vises den officielle IUPAC / NPU-kode og analysens officielle lange navn. 
 
Laboratoriesvarene ses i skemaform, opdelt efter de enkelte analysers navne og i kronologisk rækkefølge, med 
mulighed for visning af alle svar fra et specifikt prøvetagningstidspunkt. 
 
De enkelte resultater indeholder også kommentarer, individuelle referenceværdier og analysevejledninger, der vises 
ved at føre musen hen over.  
 
Der er mulighed for at udskrive resultaterne, for elektronisk EDIFACT = downloade analysesvar til den enkelte læges 
journalsystem samt for en lang række andre sorteringsfunktioner.  
Læs mere om mulighederne på www.smds.dk/hjaelp-til-webreq 
 



                                                   
32 

  

6.2 Seneste svar 
 
Når der bestilles prøver, fremkommer et ikon i menubjælken Seneste svar.  

❶ Vælg Seneste svar i funktionsbjælken. En søgning starter automatisk efter svar i Laboratoriesvarportalen. 
Der søges efter svar for de sidste 3 måneder. 
 
Efter et øjeblik vises svaret samt prøvetagningsdato på bestillingssiden i WebReq. 

               

Laboratoriet har mulighed for at opsætte dyre analyser i WebReq, så der automatisk vises Seneste svar, når de 
pågældende analyser bestilles. 

 
Ved at føre musen hen over resultatet ses producent og referenceinterval. 
 
 
Markeringernes betydning ved analyseresultatet: 

• Til højre for alle analyserne vises analysens enhed.  
• Forhøjede værdier vises som røde med pil op. 
• Nedsatte værdier som blå med pil ned.  
• Resultatet kan ikke referencevurderes – to pile. 
• Ved tilføjelse af yderligere prøver vises resultatet direkte og der skal ikke foretages en ny søgning. 

 
Bemærk: Der vises ikke resultater i skemavisningen, der skiftes automatisk til listevisning når funktionen anvendes. 
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7. Gennemgang af klinik profiler 
 
7.1 Klinik profiler 
 
Klinikken kan oprette egne klinik profiler (pakker). Ved at benytte profiler vil det være hurtigere at rekvirere de 
analysekombinationer, man oftest bruger.  

 
En profil kan indeholde mange analyser eller blot en enkelt analyse. 
I oversigten vises patientprofiler øverst og skrevet med FED, dernæst vises profilerne som er oprettet i 
Laboratoriemedicinmodulet efterfulgt af klinikprofilerne som tilhører et kliniske biokemiske laboratorium.  

 

❶ Ved at føre musen hen over profilnavnet fremkommer en dialogboks med oplysninger om: 

• I hvilket modul profilen er oprettet. 
• Fra hvilket laboratorium analyserne er valgt. 
• Analyserne samt i hvilket katalog de er tilknyttet.  

❷ Når der skrives en tekst i Information ved oprettelse eller senere ved redigering af profilen, vises et blåt 
informationstegn ved profilen. 
Ved at føre musen hen over det blå informationstegn vises teksten fra Info-feltet. 

 

Ændre profilernes rækkefølge: 

Du kan ændre profilernes rækkefølge ved at markerer én profil og trækker den til en anden placering.  

Bemærk: profilerne kan KUN flyttes rundt i samme gruppe. 

 

7.2 Flyt profiler 
 

❶ Vælg Flyt profiler nederst i den grønne bjælke for at flytte profiler, som er oprettet til et specifikt klinisk 
biokemisk laboratorium til laboratoriemedicin.  

❷ Udvælg profilen fra listen – vælg Tilføj profilen flyttes. Ved fortryd vælg Annuller. 
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7.3 Oprettelse af klinik profiler 
 
Vælg Opret/rediger profiler nederst i den grønne bjælke for at oprette profiler  
 

 

  

❶ Vælg Ny profil fra drop-down listen. Vælg de analyser, som skal indgå i profilen i menuen til venstre. Brug 
eventuelt søgefunktionen. 
De valgte analyser ses under ANALYSER, til højre i skærmbilledet. 
 

❷ Ved fortryd af et analysevalg fjernes fluebenet ved analysen til højre i skærmbilledet. 

❸ Når alle analyserne, som skal indgå i profilen, er valgt, så skal du navngive profilen. 
Giv profilen et sigende navn, som du indtaster i feltet Profilnavn.   

❹ I informationsfeltet kan du skrive generelle informationer / beskrivelser til den aktuelle profil. 
F.eks. ”Husk at ringe til Hjemmeplejen”. 
Skriver du i feltet, så vises et blåt informationstegn ved profilen. 

Felterne Brugerspecifik, Information, Patientprofil, Kopi til yder og kopimodtager kan 
være ubesvaret. Fakta om disse felter beskrives i afsnittet 7.3 Profil oplysninger. 

❺ Gem profil for at gemme den nye profil.  
Vælg Ny profil fra drop-down listen, hvis du ønsker at oprette flere profiler. 

❻ Tilbage til rekvisitionen for at afslutte.  
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7.3 Profil oplysninger 
 

 
 

❶ Profilnavn: I feltet indtastes profilens navn. 
 

❷ Information: I Informationsfeltet kan der skrives generelle informationer/beskrivelser til den aktuelle profil. 
F.eks. ”Husk at ringe til hjemmeplejen”. Skrives der i feltet vises et blåt informationstegn ved profilen. 

 

❸ Brugerspecifik profil: Ønsker man sine private profiler, så sættes et flueben i boksen. 
Profilen vil ikke kunne ses af klinikkens andre brugere af  WebReq. 

 

❹ Patient profil: Man kan gøre profilen patientspecifik, hvis profilen kun skal knyttes til denne ene patient. 
Patientprofiler findes kun på indgangsbilledet i normalvisning. Disse vises altid øverst i profillisten skrevet med 
fed skrift. 
 

❺ Overskrift: I profilvisningen skal der oprettes overskrifter, hvor klinikprofilerne kan placeres. Denne type 
benyttes til at oprette en sorteringsoverskrift til sortering af beslægtede 
 

❻ Kopimodtager: Det er muligt at indsætte en kopimodtager. Kopimodtageren overføres automatisk til 
rekvisitionen, hver gang profilen benyttes. 
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7.4 Rediger profil oplysninger 
 
 Vælg Opret/rediger profiler nederst i den grønne bjælke for at oprette profiler  
 

  

 

❶ I drop-down listen Klinik profiler vælges den profil, der skal redigeres. 
 

❷ I Profil oplysninger kan alle felter redigeres. 
Profilnavn, Information, Brugerspecifik, Patientprofil, Kopi til yder samt Kopimodtager.  
Felterne kan i Profil oplysninger være ubesvaret - med undtagelse af profilnavn. 
 

❸ Tilføj analyser: Vælg de analyser, som skal indgå i profilen i menuen til venstre. Brug eventuelt 
søgefunktionen. 
De valgte analyser ses under ANALYSER, til højre i skærmbilledet. 
 

❹ Fjern analyser: Fjern fluebenet ved den/de i analyselisten til højre, som skal slettes fra profilen. 
 

❺ Tryk på Slet profil og vælg Ja i næste dialogboks for at gennemføre handlingen. 
Ved fortryd af handlingen klik Nej. 
 

❻ Vælg: Gem profil for at gemme ændringerne.  
 

❼ Vælg: Tilbage til rekvisitionen for at afslutte. 
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7.5 Visning grupperede profiler - profiler (Alle) 
 

         
 

❶ Der er to skærmbilleder til visning af klinikkens profiler: 

• Standard visning: WebReq åbnes altid i denne visning. Den enkelte bruger kan 
vælge at benytte visningen Alle. Dette huskes da der gemmes en cookies på 
maskinen. 
 
Profiler alle: Gruppering af beslægtede profiler  

 

❷ For at skifte til en anden visning kan du i informationsbjælken klikke på ikonet til venstre for teksten Klinik 
profiler. 

 

Ved at benytte profiler alle, får du mulighed for at oprette overskrifter til sortering af beslægtede profiler. Ved at 
udvælge blandt laboratoriets profiler, får du mulighed for at flytte dem over blandt klinikprofilerne. 

 

I Profiler alle vises øverst patientprofilerne efterfulgt af klinikkens øvrige profiler under overskriften (gruppen) 
Blandede profiler. Inden for grupperne kan du ændre din sortering ved markerer én profil og trækker den til en anden 
placering. 

 

En cookie gemmes på brugerens pc-adresse, som derved husker, hvilken visning man valgte sidst.  
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8. Gennemgang af laboratorie profiler 
  

❶ For de enkelte laboratorier er det muligt i klinisk kemi og klinisk immunologi, at oprette en liste med de profiler, 
som laboratoriet anbefaler. Laboratorieprofiler kan IKKE redigeres. 

Profilerne kan indeholde en kombination af lægens egne analyser og analyser til laboratoriet. 
Alle laboratoriets anbefalede profiler vises i en liste til højre for klinikkens profiler. 
Når laboratoriet har oprettet eller redigeret en laboratorieprofil, vil disse være markeret med en sort stjerne. 
Læger som benytter en favoritliste vil altid få de rettede og nye profiler vist. 

❷ Favoritliste:  
Ved alle laboratorieprofilerne findes en grå stjerne. 
Når du klikker på denne stjerne, ændres farven til gul og profilen er derved valgt som en favorit. 
Alle favoritprofilerne vises øverst i oversigten med laboratorieprofiler.  
 

❸ Ved klik på den grå stjerne til højre for titelteksten Laboratorie profiler vises kun profilerne, som er valgt 
som favoritter i oversigten. 
 

❹ Nationalt anbefalede profiler: Laboratorieudvalget (under Dansk Selskab for Almen Medicin) har oprettet 
anbefalede profiler, som laboratorierne har mulighed for at oprette i WebReq. 
De nationale anbefalede profiler vises sammen med laboratoriets profiler. 
 
De nationale anbefalede profiler kan kendes fra de øvrige profiler ved, at der vises et ikon til venstre for 
profilens navn.    

klik på ikonet skiftes til DSAM hjemmeside, hvor hele listen med de nationale anbefalede profiler vises.  
www.dsam.dk/flx/kvalitet/laboratorieomraadet/laboratorieprofiler 

 

               

 
Du kan ændre rækkefølgen af favoritprofiler ved at markere én profil og trækker den til en anden placering.  

 

  
 

http://www.dsam.dk/flx/kvalitet/laboratorieomraadet/laboratorieprofiler
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9. Gennemgang af egne analyser 
 
9.1 Egne analyser  
 

❶ Du kan fra en nationalliste med egne analyser oprette klinikkens egne analyser. 

 

 

Når bestillingen sendes, bliver Egne analyser ikke sendt elektronisk til laboratoriet ved rekvisitionstype Prøven 
indsendes. 
Vær opmærksom på at når en rekvisition gemmes på hotellet, (hvor der er bestilt egne analyser) vil de analyser, der 
ikke har en NPUkode men en lokalkode, blive slettet, når rekvisitionen hentes af et klinisk biokemisk laboratorium.  

 
Der findes to forskellige stregkode formater til glasetiketten, hvor stregkoden er: 

• rekvisitionsnummer 
• patientens CPR-nummer 

I nogle lægesystemer benyttes stregkoden med CPR-nummer, når analyseresultatet fra et analyseapparat sendes 
direkte til lægesystemet. Kontakt WebReq Online Support på tlf.: 7572 0177 for ændringer af stregkode formater.  

 

9.2 Egne analyser – bestilling 
 

❷ Egne analyser bestilles på samme måde som de øvrige analyser. 

Egne analyser vises på bestillingssiden med en grå cirkel. 
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9.3 Egne analyser – På PTB (PrøveTagningsBlanket) 
 

❶ Egne analyser bliver markeret på PTB’en (PrøveTagningsBlanket) med en sort cirkel.  

❷ Det er muligt, at få Egne analyser udskrevet på en separat PTB. 
Analyserne er listet op, så det er muligt at skrive prøveresultatet på PTB’en som en arbejdsseddel.  

              
 
9.4 Opret/rediger/slet Egne analyser 
 

❶ I funktionsbjælken nederst på skærmbilledet på vælg                                    for at få mulighed for at oprette og 
redigere/slette eksisterende egne analyser. 

❷ Udvælg den ønskede analyse fra listen med Nationale lægeanalyser, klik i feltet ved analysenavnet for at 
vælge analysen, et flueben viser at analysen er valgt. Ved fortryd klikkes i samme felt og fluebenet fjernes. 
Analysernes rækkefølge kan ændre ved hjælp af pil op. 
Den valgte analyse vises nu øverst i listen Egne analyser. 

❸ I Analyseoplysninger kan analysens egenskaber tilrettes, hvis intet ændres, benyttes analysens standard  
opsætning.  

❹ Redigere egne analyser Udvælg den ønskede analyse fra listen med Egne analyser ved at klikke på linjen. 
Egenskaberne for analysen kan vises i Analyseoplysninger og kan redigeres 

❺ Slet en analyse: Udvælg den analyse fra listen med Nationale lægeanalyser der ønskes slettes og fjern 
vingen.  
Vælg Ja i næste dialogboks, for at gennemføre handlingen.  
Ved fortryd af handlingen klik Nej 

❻ Gem egne analyser for at gemme analysen. 

❼ Tilbage til rekvisitionen for at afslutte.  
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9.5 Egenskaber for lægens egne  
 

 

 

❶ Kort navn: Analysens korte navn. Dette navn kan ikke redigeres. 
 

❷ Kode: Analysens kode. Denne kode kan ikke redigeres. 
 

❸ Glasgruppe (analyser med samme glasgruppe kan tages i samme glas): 
Analyser, der skal tages i samme glas, skal have samme glasgruppe identifikation (nummer eller bogstaver) 
f.eks. A.  
 

❹ Glasgruppenavn: 
Analyser der skal tages i samme glas, skal have samme identifikation (nummer eller bogstaver) f.eks. 
glasgruppe navn HÆM, eget.  
 

❺ Glastype: Typen af glas som anvendes, f.eks. 5GEL. Teksten skrives altid på etiketten. 
 

❻ Antal glas / etiketter: 
Antallet af glas der skal bruges til denne analyse.  
1 = en etikette 

2 = to etiketter osv. 
 

❼ ARB-prompt: Ved dette valg, vil der være plads til at skrive analyseresultatet (arbejdsseddel) ved 
analysenavnet på PTB.  
 

❽ Tilbagesvar overvågning: Sættes tilbagesvar overvågning med flueben, udskrives etikette med to 
stregkoder, CPR-nummer og glas nummer. Denne funktion kan KUN benyttes ved analyse udstyr fra Triolab 
og MedPort. 
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10. Gennemgang af laboratoriemedicin  
 
10.1 Laboratoriemedicin - Klinisk biokemi 
  
I Laboratoriemedicin er alle laboratoriespecialer samlet. Det betyder, at du kan bestille analyser til klinisk biokemi, 
klinisk mikrobiologi og klinisk patologi & Web-Patient i samme modul.  

❶ Benyttes Minikald åbnes på PATIENT DATA siden. 
Når patientdata er indtastet, vælges enten listevisning eller skemavisning. 

              

 

10.2 Listevisning 
 

  

 

❶ I listevisning er skærmbilledet delt op i tre dele, i venstre side vises brugerens favoritter hvis brugeren har 
valgt at oprette favoritanalyser. Ved klik på den orange bjælke vælg andre analyser fremkommer 
kataloglisten. I midten vises klinikkens profiler og til højre vises laboratoriets profiler. 

❷ Øverst i listen med klinik profiler, vises de patientspecifikke profiler først og skrevet med FED. Derefter vises 
profilerne der er tilknyttet laboratoriemedicin efterfulgt af profiler der er tilknyttet specifikke klinisk biokemiske 
laboratorier. 

❸ Når der vælges profiler som er tilknyttet et laboratorium Bemærk: ved profiler, der er oprettet til et andet 
laboratorium, vil rekvisitionen ALTID sendes til det pågældende laboratorium, uanset valg af laboratorium fra 
laboratorielisten. Alle klinikprofiler og laboratories profiler vises også i drop-down listerne øverst. 
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10.3 Kataloger  
 

❶ Laboratoriets analyser er lagt ind under forskellige kataloger, hvor de hyppigste analyser vises øverst. 
Herefter vises de øvrige analyser alfabetisk. 
 
Analysenavnet, der vises, er det nationale kortnavn. Ved at føre musen hen over analysen, vises analysens 
nationale lange navn med tilhørende IUPAC / NPU-kode. Har laboratoriet skrevet analysens synonym vil dette 
vises i samme dialogboks. 

+ Katalogerne åbnes ved at klikke på + eller klik på katalognavnet 
- Katalogerne lukkes ved at klikke på - eller klik på katalognavnet 

 

 

Laboratoriet kan ”skjule” analyser som man dog godt kan rekvirere. De pågældende analyser kan kun 
fremfindes, ved at foretage en søgning.   

Laboratoriet kan åbne en analyse med et højt sorteringsnummer på et specifikt CPR-nummer, ved at oprette en 
laboratorieprofil med analysen. På samme måde kan laboratoriet åbne en analyse til en bestemt rekvirent. 

 

Klinik profiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vælges ved klik i feltet ved profilnavnet.  
Klik næste for at pakke den/de ønskede profiler ud. 
Ved fortryd klik Nulstil og rekvisitionen nulstilles. 
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10.4 Rekvirering – Listevisning  
 
Laboratoriets analyser er opdelt i kataloger, som kan åbnes enkeltvis. 

 

❶ Vælg andre analyser. Udvælg derefter det katalog, hvor du vil bestille en analyse. Klik i feltet ved  
analysenavnet for at bestille analysen - et flueben viser at analysen er valgt.  

❷ Ved nogle analyser er det muligt at vælge en analyse prioritet fra en drop-down liste. 

❸ Fjern analyse fra bestillingen: Klik i feltet ved analysenavnet for at fjerne fluebenet. 

❹ Søg en analyse: Er der analyser, som du ikke umiddelbart kan finde, så har du mulighed for at foretage en 
søgning. Indtast en søgestreng i feltet. Klik:  
En liste med de fundne resultater vises i kataloget SØGERESULTAT. 
For at komme tilbage til katalogerne skal du klikke på: SØGERESULTAT.  

 
Bestil analyser med brug af klinik profiler 
 

❶ Vælg en eller flere klinikprofiler ved at klikke ved profilnavnet. 
 

❷ Bestil analyser med brug af laboratorie / nationale anbefalede profiler 

❸ Næste – den/de valgte profiler pakkes ud.  
Navnene på den/de klinikprofiler, der er valgt, vises på informationsbjælken. 
Nedenfor ses listen med de valgte analyser.  

❹ Udfør: Rekvisitionen sendes til laboratoriet og ved indsendt prøve udskrives PTB 
❺ Gem: Rekvisitionen gemmes i klinikken 
❻ Hotel: Rekvisitionen lægges på hotel og kan hente af andre læger eller laboratorier 
❼ Web-Patient: Skemaer fra Web-Patient kan ikke lægges på hotel. 

 
Uden at den oprindelige profil ændres kan der tilføjes og fjernes analyser, som indgår i en profil. Du kan også vælge 
skemavisning, hvor du kan tilføje enkelt analyser. Ved fortryd af en analyse klikkes fluebenet væk. Er der ikke 
yderlige kommentarer, og markeringerne samtidig er grønne eller gule, så kan der forsættes. 
 

Afslut bestillingen 
Klik: Udfør for at afslutte bestillingen PTB. Der udskrives automatisk med de respektive stregkodeetiketter. Alle 
nødvendige oplysninger omkring prøvetagningen er skrevet på PTB’en. 
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10.5 Skemavisning 
 
En samlet oversigt med analyserne bliver vist i et skema med samme katalogrækkefølge, som i normalvisning. 
Klinikkens egne analyser vises sidst i skemaet. 

           

 
 

❶ Klinikprofiler kan vælges og bestilles fra drop-down listen. 

❷ Laboratorieprofiler kan vælges og bestilles fra drop-down listen. Ønskes flere profiler fra listerne 
vælges disse én ad gangen. Er der ikke yderlige kommentarer, og er markeringerne grønne eller 
gule, så kan der forsættes. 
 

❸ Søgefunktion indtast en søgestreng. Der skiftes automatisk til normalvisningen for at vise 
søgeresultaterne. 
 

❹ Klik i feltet til venstre ved analysenavnet for at bestille analysen. Et flueben viser, at analysen er 
valgt. Fjern en analyse fra bestillingen ved at klikke på feltet ved analysenavnet. 
 

❺ Afslut bestillingen ved at trykke på Udfør for at afslutte bestillingen PTB. Der udskrives automatisk 
med de respektive stregkodeetiketter. Alle nødvendige oplysninger omkring prøvetagningen er 
skrevet på PTB’en. 
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10.6 Kvitteringsside 
 
Ønskes at afslutte vælg Afslut  

Klik på Afslut eller Alt+F4 (generel lukning af Windows) 

Hvis der skulle opstå en fejl under udskriften, så klik på Udskriv blanket og blanketten genudskrives. 
 

 
 

Ønskes gentagelse af forrige rekvisition med analyser og kliniske oplysninger på samme patient. Klik på Med 
analyser og kliniske oplysninger, inkl. evt. svar på prompter. 
 
Ønskes gentagelse af forrige rekvisition kun med kliniske oplysninger på samme patient. Klik på Med kliniske 
oplysninger. 
 
Ønskes andre laboratorieundersøgelser på ny patient, så klikkes Ny rekvisition, eller du kan gå tilbage til 
lægesystemet og bestille derfra. 
 
 

10.7 Blokering for bestilling 
 
Laboratoriet kan på udvalgte analyser sætte en blokering på analyser som ikke kan tages samtidigt. 
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10.8 Advarsel ved bestilling 
 
Laboratoriet har mulighed for på udvalgte analyser at tilknytte en advarselsregel, der fortæller, at der foreligger et 
svar. 
I dialogboksen skal brugerne tage stilling til om at fortsætte bestillingen eller at annullere bestillingen. 
Denne advarsel fremkommer kun ved egne bestillinger og ikke ved rekvisitioner hentet fra hotellet, hvor 
originalrekvirenten er en anden klinik eller en sygehusafdeling. 
 

Bemærk: Klinisk mikrobiologi svar kan ikke vises i dialogboksen er der oplysninger om svartidspunkt og brugeren må 
selv se svaret på laboratoriesvarportalen. 
 

 

  

 

10.9 Begrundelse for bestilling 
 
Laboratoriet kan på udvalgte analyser bede om en begrundelse for bestilling. Denne advarsel fremkommer kun ved 
egne bestillinger ikke ved rekvisitioner hentet fra hotellet hvor originalrekvirenten er en anden klinik eller en 
sygehusafdeling. 
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10.10 Laboratoriemedicin - Klinisk mikrobiologi 
 

❶ Listen med eventuelle oprettede favoritter vises øverst. 

 

❷ Vælg andre analyser for at se laboratoriets analyser sorteret i tre søjler, undersøgelse, materiale  
lokalisation.  

             

 

❸ Vælg undersøgelse: Her kan man vælge, hvilken undersøgelse man gerne vil have. 
Efter valg af undersøgelse vil listen med materialer kun vise de muligheder, der er for kombination. 
Når materialet er valgt, vises i lokalisation kun de muligheder, der er for kombination. 
 
For at lette fremsøgningen af den ønskede undersøgelser, kan du klikke på en af de tre overskrifter: 
undersøgelse – materiale – lokalisation og få den valgte liste præsenteres først i skærmbilledet. 

 
❹ Når den ønskede undersøgelse er valgt, klikkes Tilføj 

 

 

Bemærk: Klinisk mikrobiologiske analyser kan ikke lægges på Hotel.  
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10.11 Laboratoriemedicin - Patologi 
 
Bestilling af patologi analyser: 

 
 

❶ I pop up feltet MATERIALER skal der fra en drop-down liste vælges en gruppe. Materialer, som ikke udtages 
ved biopsier kan fjernes fra det faste skema. 
Den valgte gruppe med materialenummeret samt beskrivelsen skrives på etiketten. 

 
❷ Feltet Beskrivelse skal udfyldes med en kort beskrivelse af materialet. 

Har man flere materialer skal der for hvert materiale vælges en gruppe fra drop-down listen, med en kort 
beskrivelse af materialet. 

 
❸ Klik på Oplysninger, hvis der ønskes yderligere beskrivelse til undersøgelsen eller ændring af prøveprioritet. 

❹ Klik på Udfør for at afslutte bestillingen PTB udskrives automatisk med de respektive stregkodeetiketter. 
Alle nødvendige oplysninger omkring prøvetagningen er skrevet på PTB’en. 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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A. Funktionsbjælke i Laboratoriemedicin 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Næste 

Den / de profiler der er valgt pakkes ud. 

 Udfør  

 

Direkte til udskrift af PTB (PrøveTagningsBlanket). Når man har valgt den 
ønskede printer, lukkes vinduerne automatisk og blanketten bliver udskrevet på 
printeren. 

 

 

Skift mellem listevisning og skemavisning. 

   Gem  

Gemme en rekvisition til senere brug. 

 Hotel  

Gemmer oplysninger om rekvisitionen på hotel. Anvendes når prøvetagningen 
sker hos en anden læge eller på et laboratorium. 

   Nulstil  

Nulstiller rekvisitionen. 

  
Laboratoriesvarportalen  

Link til brugermanual til Laboratoriesvarportalen på SMDS’s hjemmeside. 

 www.smds.dk/hjaelp-til-webreq/ 

  Seneste svar  

Patientens seneste svar vises i WebReq. 

  Glas  

En oversigt med hvilke glas der skal benyttes til den aktuelle bestilling. 

 Oplysninger 

Rekvisitionsoplysninger - Dialogboks hvor der kan indtastes oplysninger om 
Rekvisitionskommentar, Information til prøvetager samt oplysning om betaler. –
Rekvirent initialer kan ændres, hvis svaret skal på til en anden, end den der er 
logget ind i WebReq.                                                                            
Besvarelse af promptspørgsmål.   

   Advis  

Udsendes en påmindelse til patienten enten på mail eller en sms om 
forestående aftale. Begge muligheder kan vælges samtidig. 

Reitereringer 

Interval (dage) 

 

Hvis rekvirenten ønsker en aktuel bestilling gentaget yderligere, f.eks. 3 gange 
med 90 dages interval, skrives der 3 i reitereringer og 90 i interval (antal dage 
muligt 1-999).  Ved f.eks. Fæces x3 skrives 2 i reitereringer og 0 i dage. 

https://www.webreq.dk/chemistry
https://www.webreq.dk/chemistry
https://www.webreq.dk/profile/edit
https://www.webreq.dk/chemistry
https://www.webreq.dk/medicine/index
https://www.webreq.dk/chemistry
https://www.webreq.dk/chemistry
https://www.webreq.dk/profile/edit
https://www.webreq.dk/chemistry
https://www.webreq.dk/chemistry
http://www.dmdd.dk/services/adversering/
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11. Gennemgang af WebQuality 
 
11.1 WebQuality 
For at lette dataregistreringen og forenkle rekvisitionsprocessen for lægerne i forbindelse med parallelanalysering, er 
der udviklet et særligt WebQuality modul. Det er baseret på specialudviklede promptspørgsmål, som lægen skal 
udfylde med de aktuelle resultater på egne målinger, som herefter indsendes elektronisk til laboratoriet. WebQuality 
kataloget vises kun når der benyttes et specielt CPR-nummer, som laboratoriet tildeler klinikken ved tilmelding til 
WebQuality. 

 

 

Laboratoriets WebQuality analyser findes i kataloget WEBQUALITY til venstre i skærmbilledet. 

❶ Klik: på kataloget WEBQUALITY, udvælg kvalitetsanalysen/analyserne.  

❷ Klik: Oplysninger for at besvare de tilknyttede promptspørgsmål. Vær opmærksom på at der er udarbejdet 
specielle promptspørgsmål, hvor det sidst indtastede huskes af WebReq.  

❸ Det er muligt for laboratoriet at indsætte en reminder - at det er tid for indsendelse af WebQuality analyser.   

❹ Afslut bestillingen 

Klik: Udfør/send for at afslutte bestillingen. PTB udskrives automatisk med de respektive stregkodeetiketter. 
 
Alle nødvendige oplysninger omkring prøvetagningen er skrevet på PTB’en. 
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12. Gennemgang af printer opsætning  
I forbindelse med udskrift af PTB er det vigtigt, at den tilsluttede printer er indstillet korrekt. 

Alle WebReq kontaktpersoner vil kunne være behjælpelig med opsætning af printere. Desuden kan 
lægesystemleverandøren hjælpe med korrekt opsætning. 

 

12.1 Valg af printer til PTB (PrøveTagningsBlanket) 
Printeren til PTB kan være en printer, der kun anvendes til dette ene formål, eller den kan ofte anvendes til andre 
formål f.eks. recepter og blanketter. Printeren kan være en lokal printer eller en netværksprinter. 

Printeren skal installeres som alle andre typer printere i Windows, og vælges inden udskrift af PTB.  

Anvendes printeren til andre formål skal samme printer oprettes igen som endnu en printer og navngiv den f.eks. 
med: A-WEBREQ (”A” for at den står først i listen med printere), dette gøres for på en let måde at styre udskriften til 
bakken med PTB’er. 

 
12.2 Vejledning til installation af netværksprinter/lokal printer i WebReq 
Tilføj en printer:  

Vælg i Kontrolpanel – enheder og printere  
Tilføj en printer, - guiden Tilføj printer starter. 
 
Printer lokal / netværk: 
Vælg hvilken type printer du vil installere 
 
Printersoftware: 
Vælg model og producent af din printer. 
Vælg: Brug den driver, der er installeret i øjeblikket (anbefales) 
 
Printernavn: 
Skriv et navn til denne printer f.eks. WebReq. Man kan med fordel kalde printeren A-WebReq, da den derved vil være 
den første printer i listen med printere. 
 

12.3 Test udskrift 
Når printeren er indstillet laves en test af PTB.   

Der laves en bestilling på en testpatient. Testen skal laves på vores testperson, så der ikke laves bestillinger til 
laboratoriet. Prøverekvisition bør mindst indeholde fire forskellige glas. 

Anvend de styrelinjer der er på PTB’en for korrekt indstilling af margener. 
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13. Support  
❶ Support i funktionsbjælken nederst på skærmbilledet. 

 

 

 
Nu åbnes SMDS’s hjemmeside op. 

 

På vores hjemmeside kan du også finde: 

• Vejledninger  
• Nye opdateringer. 
• Liste over indkomne ønsker til funktioner og forbedringer i WebReq 
• Liste over funktioner og forbedringer, der udvikles i den næste opdatering af WebReq. 
• (WebReq opdateres 2 gange om året i juni og i december måned). 

 

Ved Generelle spørgsmål til WebReq  

Kontakt venligst WebReq Online Support på tlf.: 7572 0177 

Mandag – torsdag  kl. 08.00 – 15.00  
Fredage  kl. 08.00 – 14.00 

 

Advisering 

Du kan tilmelde dig vores adviseringsservice på sms og/eller e-mail. Er du tilmeldt vil du blive adviseret, hvis der er 
driftsproblemer. Tilmelding kan ske smds.dk under Kontakt -> Advisering 

Er WebReq ude af drift, vil dette også være oplyst på vores hjemmeside www.smds.dk. 
Her vil status løbende blive opdateret. 

 

  

https://www.webreq.dk/medicine/index
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14. Fejlfinding i Webreq 
Procedure omkring afhjælpning af fejl i forbindelse med brugen af WebReq. 

Se evt. vores FAQ på hjemmesiden www.smds.dk. 

  

14.1 Kan ikke åbne WebReq  
Hvis lægen ikke kan få adgang til WebReq kan følgende procedure foretages: 
Forsøg først at åbne en anden web-adresse - f.eks. www.dr.dk for at se om dette virker. 
 
Nej: Internetadgangen i klinikken virker ikke! 
 Ring til din internet- / lægesystemleverandør. 
 
Ja: WebReq serveren er ikke tilgængelig. 
 
Se vores hjemmesiden www.smds.dk om der evt. er driftsproblemer.   

 Eller: 

 Kontakt WebReq Online Support på tlf.: 7572 0177 

 Mandag – Torsdag  kl. 08.00 – 15.00  

 Fredag   kl. 08.00 – 14.00 

 

 
14.2 Mangler det: 
- som du plejer at rekvirere eller foreslås der glas, som du ikke har? 

Ring venligst til dit laboratorium. 

 

14.3 Er der fejl i de data, der tages med over fra lægesystemet, når WebReq kaldes 
Ring venligst til din lægesystemleverandør.  

 

14.4 Ny oprettelse i WebReq eller rettelser ved klinikovertagelse 
Du skal kontakte regionernes kontaktpersoner for oprettelse og rettelser. 
  

14.5 WebReq kontaktpersoner 
Du kan se en liste med Regionernes kontaktpersoner på hjemmesiden www.smds.dk. 

Klik på WebReq -> Hjælp til WebReq. 

Listen ligger under Manualer og vejledninger. 

 

 


	1.1 Hvad er Web-Patient – en kort beskrivelse
	2. Få adgang til WebReq
	2.1 Opstart lægepraksis – Hvordan?
	2.2 Manuel adgang til WebReq
	2.3 Patientdata-siden
	2.4 Modulus 11 tjek

	3. Gennemgang af basis oplysninger
	3.1 Besked fra WebReq eller det lokale laboratorie
	3.2 Stamoplysninger
	3.3 De sidste 4 ugers rekvisitioner
	3.4 Alle gemte
	3.5  Web-Patient Arkiv
	3.5.1 Sletning af skema
	3.6 Sendte rekvisitioner
	3.7 Gemte
	3.8 Gem funktionen
	3.10. Hente hotelrekvisition
	3.10.1 Tilføj analyser til hentet hotelrekvisition
	3.10.2 Kopisvar til prøvetager ved hotel rekvisition
	3.11 Send en e-mail til SMDS’s Support

	4. Gennemgang af basis lister
	4.1 Drop-down liste – Laboratorium
	4.2 Dialogboks – Skift laboratorium
	4.3 Ikoner tilknyttet laboratoriet
	4.5 WebQuality reminder
	4.6 Drop-down liste – Klinik profiler / Laboratorie profiler
	4.7 Prøvetagningstid
	4.9 Drop-down liste – Rekvisitionstype
	5. Gennemgang af ikoner
	5.1 Link til laboratoriets analysevejledning
	5.7 Funktionen oplysninger
	5.7.1 Søgning af kopisvarmodtager
	5.8 Advis reminder til patienten
	5.9 Priser / priskategori på analyser
	5.10 Farvernes betydning ved ”Udfør”

	6. Gennemgang af Laboratoriesvarportalen
	6.1 Laboratoriesvarportalen
	6.2 Seneste svar

	7. Gennemgang af klinik profiler
	7.1 Klinik profiler
	7.2 Flyt profiler
	7.3 Oprettelse af klinik profiler
	7.3 Profil oplysninger
	7.4 Rediger profil oplysninger
	7.5 Visning grupperede profiler - profiler (Alle)

	8. Gennemgang af laboratorie profiler
	9. Gennemgang af egne analyser
	9.1 Egne analyser
	9.2 Egne analyser – bestilling
	9.3 Egne analyser – På PTB (PrøveTagningsBlanket)
	9.5 Egenskaber for lægens egne

	10. Gennemgang af laboratoriemedicin
	10.1 Laboratoriemedicin - Klinisk biokemi
	10.2 Listevisning
	10.3 Kataloger
	10.4 Rekvirering – Listevisning
	10.5 Skemavisning
	10.6 Kvitteringsside
	10.7 Blokering for bestilling
	10.8 Advarsel ved bestilling
	10.9 Begrundelse for bestilling
	10.10 Laboratoriemedicin - Klinisk mikrobiologi
	A. Funktionsbjælke i Laboratoriemedicin

	11. Gennemgang af WebQuality
	11.1 WebQuality

	12. Gennemgang af printer opsætning
	12.1 Valg af printer til PTB (PrøveTagningsBlanket)
	12.2 Vejledning til installation af netværksprinter/lokal printer i WebReq
	12.3 Test udskrift

	13. Support
	14. Fejlfinding i Webreq
	14.1 Kan ikke åbne WebReq
	14.2 Mangler det:
	14.3 Er der fejl i de data, der tages med over fra lægesystemet, når WebReq kaldes
	14.4 Ny oprettelse i WebReq eller rettelser ved klinikovertagelse
	14.5 WebReq kontaktpersoner


